Zápis z veřejného zasedání
zastupitelstva obce Trstěnice
konaného dne 5. 3. 2020, od 18:00 hodin.
Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Trstěnice (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 18 hodin v zasedací místnosti OÚ.
Zasedání zastupitelstva obce zahájil v 18 hodin starosta obce Roman Kmošek, konstatováním, že zasedání bylo řádně
svoláno v souladu s § 92 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění. Informace podle § 93 odst. 1 zákona
o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Trstěnice zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to
od 25.2.2020 do 5.3.2020. Současně byla zveřejněna na elektronické úřední desce.
Předsedající dále konstatoval, že v době zahájení je přítomno podle prezenční listiny (příloha č. 1) 7 členů zastupitelstva,
z celkového počtu 9 všech členů zastupitelstva, to je nadpoloviční většina všech členů ZO majících mandát, zasedání je
proto v souladu s ustanovením § 92 odst. 3 zákona o obcích usnášeníschopné.
Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu M. Kubešovou a J. Krejsovou, zapisovatelem M. Šplíchalovou. Nebyly
vzneseny žádné protinávrhy.
Omluveni: Kmošek T.
Hosté: T. Vejrych, starosta obce Čistá Petr Dřinovský
1) Schválení programu:
Předsedající dal hlasovat o návrhu programu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Schválení programu, určení ověřovatelů a zapisovatele
Decentralizovaný systém nakládání s odpadními vodami.
Kontrola usnesení
Majetkoprávní záležitosti
Novostavby ppč. 242, st. 286.
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019
Závěrečný účet obce za rok 2019
Rozpočtové opatření č. 1.
Žádosti
Ostatní

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Trstěnice schvaluje zapisovatele a ověřovatele zápisu, dále schvaluje program zasedání.
Výsledek hlasování:
Pro 7
Usnesení č. 7/2020 bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se 0

2) Decentralizovaný systém nakládání s odpadními vodami
Zasedání se zúčastnil starosta obce Čistá Petr Dřinovský. Informoval zastupitele o postoji obce Čistá k problému
nakládání s odpadními vodami. Obec Čistá si nechala zpracovat odbornou firmou posudek o možnosti nakládání
s odpadní vodou prostřednictvím decentralizovaného systému odpadních vod. V posudku se tato varianta jeví jako
přípustná. Za decentralizovanými čistírnami by měla být ještě akumulační nádrž.
Starosta Čisté požádal o vyjádření i vodoprávní úřad v Litomyšli. Ing. Paclíková ještě nevydala stanovisko. Problémem
je vrt pitné vody, který je zdrojem pro celé Poličsko. Ing. Matuška (Vodam, Hranice na M.) vypracoval pro Čistou posudek
na vybudování systému DDČOV. Cena projektu by pro celou obec Čistá dosáhla výše 75 mil. Kč. Centrální kanál by stál
cca 145 mil Kč. Bez DPH. Další faktor, který mluví ve prospěch decentralizovaného systému je to, že by se odpadní voda
neodváděla z obce do Litomyšle, ale zůstala by v místě a bylo by ji možné využít např. na zalévání. Obec Čistá plánuje
na 19.3.2020 setkání s občany, kde chce vysvětlit výhody a nevýhody decentralizovaného systému DČOV. Aby mohla
obec Čistá realizovat projekt DDČOV, musí se do projektu zapojit 30% občanů. V případě souhlasu min. 30% občanů
Čistá požádá o změnu v PRVK Pardubického kraje. P. Dřínovský informoval i o tom, že semináře ve Starkoči se zúčastnil
i ministr životního prostředí, který decentralizované systémy DČOV podporuje. Pokud by se občané zapojili do projektu,
budou mít jistou míru spoluúčasti, zatím ale její výše nebyla vyčíslena. Náklady za DČOV se budou pohybovat cca 1000
Kč za elektřinu a dále náklady na provoz odbornou servisní firmou. Projekt by měl desetiletou udržitelnost, potom se
vlastníkem DČOV stane majitel domu. Výše dotace na zbudování celého systému DDČOV je 60%.
K návrhu se vyjádřil Petr Sigl, vlastní DČOV a podal informaci o jejím provozu. Vzorky vody stojí cca 2 tis. Kč, 2krát
ročně se musí vybírat kal, není možné do odpadu házet např. látkové ubrousky.
Jak začít řešit situaci v Trstěnici:
Návrh postupu:
1. Informovat obyvatele ve zpravodaji;
2. Beseda pro veřejnost s odborníky – p. Dryml, zástupce firmy AB plast, starosta Starkoče

3.

Dotazník - závazné vyjádření o tom, jak chce vlastník nemovitosti řešit nakládání s odpadní vodou

V 19.15 přišel J. Doležal.
Návrh usnesení:
Zastupitelé schvalují, že nakládání s odpadní vodou v obci budou řešit decentralizovaným systémem domovních čistíren
odpadních vod. Projekt centrální kanalizace bude zrušen.
Výsledek hlasování:
Pro 8
Usnesení č. 8/2020 bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se 0

Návrh usnesení:
Zastupitelé schvalují zadání hydrogeologického posudku na decentralizovaný systém čištění odpadních vod.
Výsledek hlasování:
Pro 7
Usnesení č. 9/2020 bylo schváleno.

Proti 1

Zdrželi se 0

Proti M. Šplíchalová – odůvodnění – domnívá se, že je nejprve důležité zjistit zájem občanů o projekt DS DČOV.
3) Kontrola usnesení
-

Výběrová řízení - vodovod, parkoviště - budou vypsána do 14 dnů.
Darovací smlouvy odeslány, žádosti o dotaci podány (MAS)

4) Majetkoprávní záležitosti
a) Chodník podél silnice III/36020 k Základní škole a mateřské škole Trstěnice
21. února proběhla kolaudace chodníku, dne 25. 2. byl vydán právoplatný kolaudační souhlas. Nyní je potřeba
majetkoprávně vyřešit pozemky s P. krajem neboť chodník je postaven na pozemku PCE kraje. Dle smlouvy která byla
uzavřena před stavebním povolením. Jedná se o bezúplatný převod pozemků dle vytvořeného GP, jde spíše o
administrativu, která je potřeba i pro konečnou závěrečnou zprávu pro dotaci.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje bezúplatný převod pozemků nově označených jako p.p.č. 1800/5- ostatní plocha/ostatní
komunikace o výměře 39 m2, p.p.č. 1800/06- ostatní plocha/zeleň o výměře 27 m2, p.p.č. 1800/7- ostatní plocha/ostatní
komunikace o výměře 31 m2, p.p.č. 1800/9- ostatní plocha/zeleň o výměře 81 m2, p.p.č. 1800/8- ostatní plocha/ostatní
komunikace o výměře 146 m2, p.p.č. 1800/10- ostatní plocha/zeleň o výměře 146 m2 se všemi součástmi a
příslušenstvím, které byly dle GP č. 463-222/2019 odděleny z pozemků označených jako p.p.č.1800/1 – ostatní
plocha/silnice o výměře 22.975 m2 , vše v k.ú. Trstěnice u Litomyšle, z vlastnictví Pardubického kraje, IČO: 70892822,
Kom. náměstí 125, 532 11 Pardubice do vlastnictví obce Trstěnice, IČO: 00277509, Trstěnice 238, 569 57 Trstěnice u
Litomyšle.
Výsledek hlasování:
Pro 8
Usnesení č. 10/2020 bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se 0

b) Žádost o odkoupení parcely č. 1086/2, bez orné půdy
Žádost pana Kunarta (Chmelík č.p. 37) na prodej části parcely č. 1086/2, za účelem stavby mobilheimu.
Návrh usnesení:
Zastupitelé nesouhlasí s prodejem části pozemkové parcely č. 1086/2 k.ú. Trstěnice u Litomyšle.
Výsledek hlasování:
Pro 8
Usnesení č. 11/2020 bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se 0

Návrh na pronájem výše uvedeného pozemku
Návrh usnesení:
Zastupitelé schvalují pronájem části pozemkové parcely č. 1086/2 k.ú. Trstěnice u Litomyšle.
Výsledek hlasování:
Pro 4
Usnesení č. 12/2020 nebylo schváleno.
c)

Žádost o odkup p.p.č. 574/6

Proti 2

Zdrželi se 2

Žádost o odkup výše uvedené parcely žadatelem p. Rybínem, majitelem nemovitosti č.p. 9. Objekt má být po rekonstrukci
využíván k rekreaci.
Návrh usnesení:
Zastupitelé nesouhlasí s prodejem pozemkové parcely č. 574/6, k.ú. Trstěnice u Litomyšle.
Výsledek hlasování:
Pro 8
Usnesení č. 13/2020 bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se 0

d) Koupě st. p. č. 419/2
Jedná se o část autobusové zastávky U Dolní, nejspíše parcela vznikla při digitalizaci katastrální map. Současný majitel
s prodejem souhlasí za symbolickou cenu. Obec uhradí všechny výdaje, které jsou nutné k přepisu nemovitosti.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce, v souladu s § 41, odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, schvaluje koupi stavební parcely č. 419/2,
stavba občanského vybavení o výměře 4 m2 za kupní cenu 1,-Kč.
Výsledek hlasování:
Pro 8
Usnesení č. 14/2020 bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se 0

e) Prodej pozemkových parcel č. 378/129, 378/79, 384, 385, 378/83 a části 378/93
Žádost manželů Kmoškových (Trstěnice 56) o odkup uvedených pozemků za účelem obnovy ovocného sadu, pastvy a
v budoucnu budou pozemky osazeny poznávací stezkou o hospodaření na venkově. V minulosti byly žadateli prodány
pozemky v blízkosti jejich nemovitosti za stejným účelem, prozatím nejsou využívány a udržovány dle žádosti.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce nesouhlasí s prodejem parcel č. 378/129, 378/79, 384, 385, 378/83 a části 378/93 o přibližné ploše
5.352 m2 .
Výsledek hlasování:
Pro 8
Usnesení č. 15/2020 bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se 0

5) Novostavby pp.č. 242, st. 286.
a)

Žádost firmy Ekotrend 2016 o souhlas se zbudováním vodovodní přípojky, elektrické přípojky a vyjádření
k příjezdové cestě k pozemku ppč. 242.

Návrh usnesení:
Zastupitelé obce schvalují předložený záměr vybudování vodovodní přípojky k plánovaným novostavbám na pozemkové
parcele č. 244/2 za podmínek, že bude pozemek uveden do původního stavu a pokud dojde k poškození opěrné zdi
v blízkosti říčního koryta, bude postavena nová. Dále souhlasí s vybudováním elektrické přípojky, dle předloženého
návrhu, zpevnění přístupové cesty k objektu na parc. č. 244/2, k.ú. Trstěnice u Litomyšle, vedoucí přes vodní brod po
konec tohoto pozemku, za podmínek, že bude vybudována asfaltová cesta včetně všech konstrukčních vrstev, dále
souhlasí s umístěním staveb na pozemku p.p.č. 244/2, k.ú. Trstěnice u Litomyšle.
Výsledek hlasování:
Pro 8
Usnesení č. 16/2020 bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se 0

Návrh usnesení
Zastupitelé nesouhlasí se zbudováním/využíváním místní komunikace-parcela č. 1716 pro přístup k novostavbám na
parcele. č. .242
Výsledek hlasování:
Pro 8
Usnesení č. 17/2020 bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se 0

b) Žádost firmy Ekotrend 2016 o odkoupení pozemků p.č. 244/1 a p.č. 250/1.
Návrh usnesení:
Zastupitelé souhlasí s prodejem části pozemku p.č. 244/1 a části pozemku p.č. 250/1, prodej bude uskutečněn po
zbudování přístupové komunikace k pozemku p.č. 244/2. Náklady na geometrický plán hradí kupující.
Výsledek hlasování:
Pro 8
Usnesení č. 18/2020 bylo schváleno

Proti 0

6) Žádost o odkup pozemků p.č. 49/2

Zdrželi se 0

Pan Grüner žádá o odkoupení pozemku p.č. 49/2.
Návrh usnesení:
Zastupitelé s prodejem pozemku p.č. 49/2, k.ú Trstěnice u Litomyšle nesouhlasí.
Výsledek hlasování:
Pro 8
Usnesení č. 19/2020 bylo schváleno

Proti 0

Zdrželi se 0

7) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019
Závěrečný přezkum proběhl v pátek 7.2.2020, bez vad a nedostatků.
Stav účtu obce ke dni 31.12.2019- 12.421.595,-Kč, Hospodářský výsledek za rok 2019 - +1.978.674,-Kč
Závěrečná zpráva byla zveřejněna na úřední desce obecního úřadu a desce umožňující vzdálený přístup v termínu od
7.2.2020 do 5.3.2020.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje závěrečný účet obce Trstěnice za rok 2019 a vyjádřilo souhlas s celoročním hospodařením obce Trstěnice,
a to bez výhrad. (stavy účtů k 31. 12. 2019 ve výši 12.421.595,08,-Kč).
Výsledek hlasování:
Pro 8
Usnesení č. 20/2020 bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se 0

8) Závěrečný účet obce za rok 2019
ZUO byl předložen již 23.1.2020.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje roční účetní závěrku Obce Trstěnice za rok 2019, a to bez výhrad (hospodářský výsledek:
+1.978.674,-Kč)
Výsledek hlasování:
Pro 8
Usnesení č. 21/2020 bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se 0

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje roční účetní závěrku Základní školy a mateřské školy Trstěnice za rok 2019, a to bez
výhrad. Zisk 69.227,56,-Kč bude převeden do rezervního fondu v celé výši.
Výsledek hlasování:
Pro 8
Usnesení č. 22/2020 bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se 0

9) Rozpočtové opatření č. 1 a 2.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje v souladu s § 16 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů o
rozpočtových opatření rozpočtové opatření č. 1 (příjmy i výdaje ve výši 452 807,00,-Kč) a č. 2 (příjmy i výdaje ve výši
624 150,00,-Kč).
Výsledek hlasování:
Pro 8
Usnesení č. 23/2020 bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se 0

10) Žádost
a) Cesta k čp. 167 a 164
Cesta bude opravena vysypáním vyježděných kolejí zpevňujícím materiálem.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí.
b) Městská knihovna Svitavy
Návrh usnesení:
Zastupitelé schvalují příspěvek ve výši 2 Kč na obyvatele na provoz výměnného fondu v knihovně.
Výsledek hlasování:

Pro 8

Proti 0

Zdrželi se 0

Usnesení č. 24/2020 bylo schváleno.
c)

Příspěvek na dětskou ordinaci

Návrh usnesení:
Zastupitelé schvalují příspěvek ve výši 15 tisíc Kč na provoz ordinace dětského a praktického lékaře. Zastupitelé prosí o
vysvětlení, proč se od roku 2018 zkrátila ordinační doba dětského lékaře.
Výsledek hlasování:
Pro 8
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 25/2020 bylo schváleno.
11) Ostatní
a) Žádost o zařazení do pořadníku DPS
Žádost paní Aleny Opatové, Trstěnice 239, žádost byla zařazena do pořadníku.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí.
b) Stav dřevin – kácení a cena dřeva
Stav dřevin v obci je tristní, zastupitelé to berou na vědomí.
Návrh usnesení:
Zastupitelé schvalují prodej dřeva za 100 Kč/m3 měkkého dřeva, 200 Kč/m3 tvrdého dřeva. Pokud si zájemce skácí strom
sám, dřevo získá zadarmo.
Výsledek hlasování:
Pro 8
Usnesení č. 26/2020 bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se 0

c) MAS Litomyšlsko
Starosta informuje o semináři MAS, který se uskuteční v KC Trstěnice, Obec Trstěnice uhradí obvyklé nájemné a zaplatí občerstvení
pro účastníky.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí.
V rámci MAS bude možné zažádat o dotační příspěvek dle tzv. čl. 20.

Návrh usnesení:
Zastupitelé souhlasí s přípravou potřebných dokumentů na úpravu přírodního areálu za školou.

Výsledek hlasování:
Pro 8
Usnesení č. 27/2020 bylo schváleno

Proti 0

Zdrželi se 0

Následující zasedání zastupitelstva obce bude 2.4.2020 v zasedací místnosti obce Trstěnice od 18.00.
Zasedání bylo ukončeno ve 21.53 hod.
Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
2) Pozvánka
Zápis byl vyhotoven dne: 5. března 2020.
Zapisovatel: M. Šplíchalová
Ověřovatelé:

Kubešová

dne ........................................…

Krejsová

dne ........................................…

Starosta:

dne ...........................................

